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657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu.
Milli Egitim Bakanhgr Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Deligiklili ve Yer DeBistirme
Suretiyle Atanmasr Hakkrnda Yijnetmelik.
Kamu Kurum Ve Kuruluslannda Gorevde Yiikselme ve Unvan Deliglklifi Esaslartna Dair
Genel Ydnetmeligi
Milli EBitim BakanlrBr insan Kaynaklarr Genel M i]di.irliiBiiniin 13/03/2014 tarihve 41289672/20/
1086583 sayrh yaztst ve eki 08/03/2014 tarih ve 1009853 saylll Makam Onayl.

Milli EEitim Bakanhgr insan Kaynaklarr Genel M0diirl0ptin0n l6/O5/ZOt4 tatih ve 4t289672/2O/
1927119 sayrh yazrsr.
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GENEL ACIKLAMALAR

"

12/10/20L3 tarih ve 28793 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Milli Egitim Bakanltit
personelinin Gijrevde Ytikselme, Unvan DegitikliEi ve Yer DeBistirme Suretiyle Atanmasl Hakkrnda
Yiinetmeligin " " Hizmet Gruplart Arastnda Gegi$ler " baghkh 22. maddesinin l/a frkrasrnda " Aynt
hizmet grubunun alt gtirev grubunun iginde yer alan aynt dilzeydeki gorevlerden bu g6rev Srubu
igindeki iist bentlerde yer alan gdrevlere stnavla; aynr veya daha alt bentlerde saytlan giirevlere ise
bu giirev igin aranan tartlan tatlmak kaydryla srnavstz atama yaptlabilir. " hi.ikmii bulunmaktadlr.
Bu h0kUm gereEince; ilgi Ytinetmeligin 5 inci maddesindeki b ro hizmetleri gurubundoki;
bilgisoyar isletmeni, veri hozrlomo ve kontrol isletmeni, veznedor, ayniyat memuru, ombor memuru,
mutemet, memur, sontrol memuru, korumo ve g venlik g6revlisi, doktilogrof, usto iidretici, sekreter

ve Sofor kadrolalnda giirev yapanlardan sijz konusu Ytinetmelifin 5. maddesinin l/a ftkraslnda
belirtilen genel Sartlar ile 3lE, 3/h, 3/r, 3/i ve 3/j frkralarrnda belirtilen sartlan ta$ryanlarrn, aynl
maddenin (5/e-1) bendinde yer alan destek hizmetleri grubundaki; hizmetli, otgt, teknisyen
yordtmctsL bekgi, terzi, dodtttct ve katoriferci kadrolarrnda gOrev yapanlardan aynl y0netmeligin 6.
maddesinin 3/k frkrasrnda belirtilen tartlan taflyanlarrr|, kendi grubu igerisinde bulunon unvanlaro
g6revde yi)ksetme editimi ve snov yop moksrztn stnovstz otomo boSvurulor allnacaktlr'
Adaylar ilan edilen miinhal/bo5 Biiro Hizmetleri Grubunda yer alan bilgisoyor igletmeni, veri
hoztrlomo ve kontrol igtetmeni, veznedor, oyniyat soymonL ombor memuru, mutemet, memur, sontrol
memuru, korumo ve gavenlik g,revtisi, doktilograf, usta \dretici, sekreter ve gofor ile Destek
Hizmetferi Grubunda yer alan hizmetli, o5g4 bekgi, terzi, doQtttct ve koloriferci kadrolarrndan birine
atanmak igin ekte g6nderilen bosvuru ve tercih formunu doldurarak miiracaat edeceklerdir (bogvuru
ve tercih formu formatt kesinlikle bozulmoyacokttr)' Konuya iliSkin duyuru
httD://saziantep.meb.gov.tr adresinde de yaylmlanacaktlr.
2. BASVURU iS VE |SLEMLER|
2.1 BASVURU ESASLARI
1. Adaylar ilan edilen bo5 kadrolara " Bagvuru ve Tercih Formu " ile muracaat edeceklerdir (sdz
konusu bogvuru ve tercih formu mudurt dl)miJz http://oaziantep.meb.aov.tr adresinde
bulunan duyurulor soyfostndon do 6zelliQi bozutmadan indirilerek kullamlobilecektir')

2.Heradaybelirlenensi.ireigerisindebagvurudabulunmakzorundaolup,bagvurustiresi

3.

4.

uzatrlmayacakttr.
Adaylar gtjrev yapttklan ilge ve di[er ilgeler olmak i.jzere ilan edilen miinhal/bos kadrolara
atanmak igin baSVuru yapabileceklerdir.
Biiro Hizmetleri Gurubunda sayrlan kadrolar kendi arastnda, Destek Hizmetleri Grubunda _u,
sayrlan kadrolara kendi aralarlnda atama

yaprlacaktr
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2.2 BA$VURU SARTTARI
G0revde yilkselme yoluyla atama yaprlabilmesi igin, Ytinetmeligin 6 'ncr maddesinde belirtilenj
1/a) 557 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet
gartlan ile Uguncu frkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet sUresi ve egitime ili$kin Sartlan tagrmak,
A) Biiro Hizmetleri curubu:

c

Bilgisayar igletmeni kodrosu igin (Miili Egitim Bokonhq Personelinin Gdrevde Y kselme, Unvon

DeQigikliSi ve Yer Dedittirme suretiyle Atonmos Hakkndo Y;netmelidin 6/3-dl;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Basvurulann sona erecefi tarih itibari ile son ifti yth Bakonhjtmtzdo olmak izere en az iig ytl
hizmeti bulunmak,
3) (De!i9ik: RG-L3/L12076-29592) Bakanhga baflr veya Bakanhkga izin verilen tizel bilgisayar
kurslanndan bilaisovor isletmenlidi beloesi olms olmok veya bitirdigi okulun ders m0fredatrnda en az
iki donem bilgisayarla ilgili ders aldrgrnr belgelemek.
Bilgisayar igletmeni kadrosuna bagvuruda bulunacak olan personelin almrg olduf,u belgede " bilgisayar

"

ibaresine dikkat edilecek olup, ka9 saat ders almrS oldu[u konusunda srnrrlama
yapllmayacaktlr lMitti Egitim Eokonhfl inson Koynaklon Genel MAd rfidiinAn 76/05/2014 torih ve
tnovsz Atomolar Hokkndo Duyuru eposto yoztst).

igletmenli!i

.

Veri honrloma ve kontrol igletmeni kodrosu igin (Milli Egitim Bakonh Personelinin Gorevde

Yiikselme, Unvon Dedisiklidi ve Yer Dedittirme Suretiyle Atonmag Hakktndo Yi:netmeligin 6/3-hl;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ba$vurulafln sona erecefi tarih itibari ile son iki yth Eakonh]tmzdo olmak iizere en az g ytl
hizmeti bulunmak,
3) Bakanhfia baflr veya Bakanhkga izin verilen ozel bilgisayar kurslanndan belge almtS olmak veya
bitirdiEi okulun ders mUfredatrnda en az iki diinem bilgisayarla ilgili ders aldtltnt belgelemek,

c

Veznedor, ayniyot memuru, ombor memuru, mutemet, memur, sontrol memuru, usto iiirctici'
korumo ve gLventik giirevlisi kadrosu igin (Milli Editim BakonlQt Perconelinin Gorevde YAkselme, Unvon
DeQigikliQi ve Yer Dedittirme Suretiyle Atonmos Hokkndo Ydnetmelidin 6/3-t);
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bagvurularrn sona erecef,i tarih itibari ile son iki yth Bakanhjtmtzdo olmak Uzete en az U9 ytl

hizmeti bulunmak.

lMitti Editim Bakant$t Personelinin G'revde Y\ksetme, IJnvon DejigikliQi ve Yer Dedi|tirme Suretiyle
Atonmas Hokktndo Ydnetmelidi ve Milli Editim BakonlQt inson Koynoklan Genel MAd rlAQdniin
16/0g/2017 tarih ve 3524277 soyth yaat geredi) Vsta ogretici kadrosuna atanacaklar igin ayrrca
istenilen alandan mezun olma Sartt aranmastna veya o alandan sertifikast bulunmasl, Sartl aranacaktlr,

o
S

u

goliir (Milli Editim Bakanhfu Personelinin Gorevde Y1kselme, Unvon DeiisikliQi ve Yer Dedi|tirme
do Y iSnetme lig i n 6/3-i\;
l.) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

retiyle Ato n mos

H

o kkr n

2) Ba$Vurulaln sona erecef,i tarih itibari ile son iki y,l, Bokanl,itmndo olmak Azere en oz Ug ytl
hizmeti bulunmak,
3) En az beg (5) yrlhk (B) srnrfr siirilcti belgesine sahip olmak.

A) Destek Hizmetleri Gurubu:

.

kodrosu igin (Milti Egitim Bokonhq Personelinin Gdrevde Y]kselme, Unvon
Dedirthme Suretiyle Atonmost Hokktnda Yijnetmelidi ve Milli Editim BokonlQt inson
Mt)darngan n 16/05/2014 torih ve 47289672/20/1957179 soyth voztsl;
ASgt

:
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1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Aggrhk bonservisi veya MEB 'den Onay| Aggrhk Sertifikasr sahibi olmak,

3)BaSvurularrn sona ereceii tarih itibari ile son

fti

yth Bakanhfitmnda olmak izere en az iig y,l

hizmeti bulunmak,

c

Bekgi kodrosu igin (Milli

Editin Eokanhfu Personelinin Gdrevde Yikelme, Unvon Degi|iklidi ve Yer
Dedistitme Suretiyle Atonmos Hokkndo Yi;netmelifii ve Milli Editim Eokonhfl inson Koynoklan Genel
MAdA AdAnAn 76/05/2074 torih ve 47289672/20/1957179 soytlt yoztst\;
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)BaSvurulann sona erecef,i tarih itibari ile son ikr yth Bakanhfitmtzdo olmak tizere ert oz iig ytl
hizmeti bulunmak,

o

Koloriterci kadrosu igin (Milli Editin Bokonl$t Personelinin G'revde Y1kselme, Unvon Degigikligi
ve Yer Dedistirme Suretiyle Atonmos Hokktndo Y1netmetidi ve Mitti Egitim Bokonhfl inson Koynoklort
Genel Miidiirl daniin 76/05/2014 torih ve 47289672/20/7957779 soyrlt yoztstl;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kaloriferci bonservisi veya MEB 'den Onayh kalorifer atetgilifi sertifikasl sahibi olmak,
3) Ba$vurulann sona ereceBl tarih itibari ile son iki yth Bakanhitmzdo olmak izerc en oz Ag y,l
hizmeti bulunmak,
Sartlannr tagryanlar bagvuruda bulunabileceklerdir.
4.3 BA9VURU ISLEMtERI

Adaylann atama bagvurulart, ba5vuru takviminde belirtilen basvuru siiresi igerisinde ekte
giinderilen Bagvuru ve Tercih Formu ile en fazla 5 (be5) yer tercihinde bulunabilecektir.
Bagvurularda adaylarrn MEBB|S 'te kayrth bilgileri esas altnacafrndan, baSvuru yapmadan
iince MEBBiS kayltlannr incelemeleri, varsa hatalt kayrtlarl dUzelttirmeleri gerekmektedir.
3. M0nhal/bog bulunan kadrolara aynt grup igerisinde tercihte bulunacak personelin ba5vuru
formuna hizmet cetvelini, en son bitirdiEi okula ait mezuniyet durumunu gdsteren ogrenim
belgesini (diploma, gegici mezuniyet belgesi vb.) ve bagvuruda bulunmug oldu$u unvan igin
istenen mevzuata uygun beige veya sertifikalarr ekleyecektir.
4. ilgeler bazrnda ilan edilen miinhal/bog kadrolar goz ijniinde bulundurularak her adayrn tercih
ettifi kadrodan miiktesebine uygun kadroya atanmasl sailanacaktrr. Ancak adaytn giirev
yaptrtr ilgede ilan edilen kadrolar igerisinde miiktesebine uygun kadro olmamasr halinde
bagvuru ve tercih formunda "Alt kadroyo otdnmoyt kabul ediyorum " klsmlnl imzalamlS
olmasr ha linde atamasr saglanacakttr.
Adaya ait " Bagvuru ve Tercih Formu " belgesinin aslt ve adayrn bagvuru yaptlgl unvana ait
diper belgeler bagvuru ve atama takviminde belirtilen sureler igerisinde ll Milli EBitim
M ijdi.irliigiinde olacak 5ekilde gonderilecektir. s0resi igerisinde M iid0rliifum iize teslim
edilmeyen evrak nedeniyle olu5acak malduriyetten ilgili okul/kurum ve ilge Mi i Egitim
MAd rlAQ sorumlu olacakttr.
Bagvuru ve Tercih Formunda belirtilen belgelere iliSkin yaprlacak deBerlendirmeler basvuru
bitim tarihine kadar olan belgeler dikkate allnacaktrr. Basvuru bitim tarihinden sonra alrnan
belgeler puanlamada dikkate a ltnmayacakttr.
7. Delerlendirmenin; Milli EBitim Bakanhfr Personelinin Gorevde Yljkselme, unvan Deiigiklili ve
Yer Degistirme Suretiyle Atanmast Hakkrnda Yonetmelik hUkUmlerine uygun olarak
diizenfenen Batvuru ve Tercih Formu 'na gore hizmet sAresi fozlo olanlaro (hizmet sAresinin
hesobndo, itgi (b) ydnetmelidin a/h maddesinde geCen, 657 sayth Devlet Memurlort
Konununun 68 inci maddesi gergevesinde hesoplonan sijrelerin dikkote olnmost), doho ilst
\Qrenimi bitirmit otanloro, ust 1drenim mezuniyet notu yiksek olonlora dncelik verilmek
suretiyle, oluSturulan atama stra listesi Bagvuru inceleme Komisyonunca onaylanacaktlr.
suresi iistunliiEii dikkate alrnara
adaylarrn hizmet sUresi
srra listesindeki adavlartn
konusu atama slra
1'ff:"
kadrolara,
5442 sayrh ll ldare Kanunu 8"tegl-__.,
eEitim mudurli.igtince derece bazrnda ilan edilen
1.

t'.'lT!4Eli,1';*'\

. j

valiligimizce (il mili e[itim miidi.irliifiince) bagvuru ve atama takviminde belirtilen tarihe
kadar atamalafl ya prlaca ktlr.
Miinhal/bog bulunan bilgisoyor iSletmeni ile veri honrlomo ve kontrol isletmeni
kadrolarrndan,

.
.

3 ve 4 '0ncii derecelere; 657 sayfu Devlet Memu ort Kdnununun 68'inci maddesinin
(b) bendinde belirtilen hizmet jortlartn, tdt,ydnldrddn veyd mAktesebi bu
derccelere gelenle n,
5,7 , tO' u ncu derecelere ise personel in ayhk derece ve kademesine gdre 3 (iic) alt ve
3 (iie) iist derecelere atamalannrn yaprlmasr gerektiginden,

Personelin baSvurularrndaki tercihlerinde bu hususlarrn giiz 0ni.ine ahnarak yaptlmastntn
saBlanmasr gerekmektedir.

9.

Ambor memuru, atfl, bekgi ve kaloriferci kadrolarrna mi.iracaatta bulunan personelin gdrev
yerleri, BokonhQmtzn kodrolann doQ mr konulu 70.05.2007 tarih ve 27525 soyth youlon eki
ogtklamolor gdz iiniinde bulundurulorok, bagta yatrh ve pansiyonlu okullar olmak 0zere norm
ve ihtiyae durumuna gdre okul/kurum belirlenerek atama islemleri yaprlacalrndan dolay.,
adaylann tercihlerini bu do[rultuda yapmasr.
lO. Usta iidretici kadrosuna mi.iracaatta bulunan personelin gOrev yerleri, Bokonhdtmtzn
kodrolonn daQ tmt konulu 70.05.2007 torih ve 27525 sayth yazlon eki ogtklamolor gdz
dniinde bulundurulorak, yaygrn egitim kapsamrnda bulunan okul/kurumla rdan olgunla5ma
enstitilleri, pratik krz sanat okullan, krz meslek llseleri ve halk egitim merkezi ve ak$am sanat
okullarrna kadro verildi[inden tercih edeceklerin ilge normlartnt dikkate alarak belirtilen
kurumlan tercih etmeleri gerekmektedir.
IL. il Milti Editim M\dilrrud\nde bulunon m nhol kodrolor il Milli Editim Madarndiinde, ilgelerde
bulunon mAnhal kodrolor, ilge Milli Editim MUdArfidA ile boQh okul ve kurumlordo ihtiyoc
bu!unan okul ve kurumlar igin kullanrlacokttr. Kesinlikle ilgeler arasr bo$ kadro aktarlml
yaprlmayaca ktrr.

12. Duyuru ve atama siiresi igerisinde Bakanh$rmrz tarafrndan yaprlacak depiSikler / agrklamalar
ile M iid0rliigUm ijzce yaprlacak ek duyurular htt0://sazia ntepmem.meb.sov.tr adresinde
yayrnlanarak, atamalar yeni duruma gore yaptlacakttr.
13. Duyuruda belirten tarihler dtttnda kesinlikle miiracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi
bir defigiklik yapma soz konusu olmayacakttr. Ancak atamalar gergekle5tirilmeden once
baqvurusunu veya tercihini iptal ettirmek isteyenlerin, dilekge ile mijracaatlarl halinde

istekleri de!erlendirilecektir

4,4 BA9VURU VE TERCiH FORMUNUN DOLOURULMASINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:
a) Bagvuruda bulunacak adaylar ba5vuru ve tercih formundaki bilgileri dolru ve eksiksiz bir
gekilde doldurulacak, bagvuruyu yapana ait imza mutlaka olacaktlr.
b) Ba5vuru ve Tercih Formundaki Hizmet Stiresi krsmr, adaylar tarafrndan bog brraktlacak,
forma eklenen hizmet cetvellerinden faydalanrlarak, il degerlendirme ve stnav kurulu
taraftndan (Hizmet siiresi hesaplamasrnda bagvuru takviminde belirtilen bagvurulartn
son gUni.i baz altnacak, ayhksrz izinde ge9en siireler (oyhkstz dofium izni vb.) (oskerlik
horig,) hesa pla nacaktrr.

c)

Adaylar atanmak istenilen kadro unvanrndan kendine tartlarl tutan unvanl terclh

d)

edebilecektir.
Bagvuru ve tercih formunda silinti ve kazlntl yapllmayacaktlr.

4.5 ATAMA I'LEMLERI:

1.

T

s

Ustlnl d]ne gore olusturulan atama slra
nedenle atanmaktan vazgegmesi halinde " Atanmoyt

Hizmet

resi

4/5

2.

alrnarak atamasr yaprlmayacaktrr. Yerine atama srra listesindeki adaylardan puan iisti.inli.i$iine
gore atama yaprlacaktrr.
Aggr, Bekgi ve kaloriferci kadrolarrna bagvuru yapacak adaylardan, dncelikli olarak halen okul

ve kurumlarda bu gorevleri gegici onay (kaymakamlrk ve valilik oluru) ile yiiriitenlerden
ba5vuru ve atama gartlarrnr ta5ryan adaylar oncelikli olarak tercih edilecektir.
3.

4.

5.

ilimiz genelindeki miinhal kadrolara bagvuruda bulunarak atama srra listesine giren ve
yukarrda sayrlan bilro hizmetleri grubundaki ve destek hizmetleri grubundaki kadrosuna
atanmaya hak kazanan adaylardan, atamasr yaprlmadan, yer de$igikli$i yaparak bagka bir il
Milli Egitim Mtidi.irliigi.i emrine atamast yaprlanlar yeni gorev yerlerinde atanma hakkrndan
faydala na mayacakla rd rr.
Yaprlan atamalar sonucunda ilimizce belirlenen kontenjanrn dolmamast halinde ve bu stirecin

bitiminden sonra bogalacak olan kadrolara valilifiimizce duyuru yopilmadQt siirece atoma
yapilmat igin milnferit teklif yaprlmayacokttr.
Bu siirecin koordinesi it Uitti Efiitim Mildiirliidii insan Kaynaklan Hizmetleri $ubesi-7
(Personel Ato mo ) bi rim i ta rafr nd a n yU ri.it0 lece kti r.

yer de[igtirme iglemlerindeki tereddi.]tlerin giderilmesinde il Milli Egitim Mlidi.irli.igi.] insan Kaynaklarr
Yonetimi (Atama) birimiyle e-posta, telefon ve faks ile iletiSim kurulabilir'
o (342) 230 80 02

Telefon
Dahili No
Fa

- 230 80 42 - 232 70 58

4298
0 (342) 232 24 70

ks

r
http:''iantep.meb,aov.tr

pe rso n e I 27 @ m e b. q ov,t

e-posta
Web Adresi

BA$VURU VE ATAMA TAKV|M|

Tarih

Yapilacak ig ve iglemler

Duyuru yaprlmast

/

27 Mart20L7 - 31 Mart 201-7

Krlavuzun Yaytnlanmast

03 Nison 2017 - 07 Nison 2077

Bogvurularrn Okul ve Kurumlorca Altnmqs,

Bagvuru Evraklarrnrn

il Milli Efitim

Mtidiirltifiine

Teslim Edilmesi

Bagvurularrn inceleme Komisyonunca incelenerek,
deEerlendirilmesi

Atamalarrn Yaptlmast, Elektronik Ortamda

ilan

!h../oz/zott

insan Kaynaklarr $ubesi Sefi - $tjkru 1zoiNq

13 Nisan 2077 - 21 Nisan 2017
24 Nisan 2017 - 28 Nisan 2017
torihinden itiboren yosal s0resi igerisinde

Edilmesi ve Ayrrlma Ba5lama iglemlerinin Yaptlmasr

Dilzenleven:
4,
EJBlrofi Bilgisayar iSletmeni - HotilY1LALAN - ,/'

L2 Nisan 201.7
(Soot 17:00)

-J

it Miili rgitim

s/5

